
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO — 2020, que entre si 
fazem, de um lado a EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO 
DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
19.402.975/0001-74 representada, por seu Diretor-Presidente 
MARCELO DA SILVA ROSEIRA, inscrito no CPF/MF sob o n° 
016.654.977-00 e por sua Diretora de Gestão de Pessoas, 
MAíRA OLIVEIRA DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o n° 
081.111.067-26 e de outro o SINDICATO DOS MÉDICOS DO 
RIO DE JANEIRO — SINMED - RJ, representante dos 
empregados da Empresa, CNPJ na 33.574.716/0001-51 neste ato 
representado por seu Presidente ALEXANDRE OLIVEIRA 
TELLES, inscrito no CPF/MF sob o n° 058.156.407-35, mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — VIGÊNCIA E DATA BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01 
de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021 e a data-base da categoria em 1° de 
março. 

CLÁUSULA SEGUNDA — ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho abrangerá os Médicos empregados da 
Empresa Pública de Saúde — RioSaúde. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA TERCEIRA — PISO SALARIAL 

A contar de 1° de março de 2020, os pisos salariais dos profissionais da RIOSAUDE 
representados pelo SINMED-RJ serão os seguintes: 

Lotação Carga Horária 
Semanal 

Cargo Salário 

Hospitalar/Urgência 
e Emergência 

12h (regime de 
plantão) 

Médico R$4.411,65 

Hospitalar/Urgência 
e Emergência 

12h (regime de 
plantão) 

Médico Diversas Especialidades R$ 4.411,65 



Hospitalar/Urgência 
e Emergência 

12h (regime de 
plantão) 

Médico Anestesiologista, 
Neonatologista e Cirurgião 

R$ 4.586,63 

Neurologista. 

Médico R$ 
Atenção 	Primária 
(CAP) 

40 h (regime 
ambulatorial) 

14.705,52 

Médico Especialista em Saúde R$ 
da Família e Comunidade 16.176,52 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Os salários da tabela acima incluem os valores praticados 
desde fevereiro de 2019, com a incorporação da parcela referente ao adiantamento do 
reajuste salarial, considerando o percentual de 13,25% do IPCA-E, acumulado desde o 
último reajuste concedido. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Os salários dos profissionais com carga horária diferente 
das estabelecidas nos itens acima, serão calculados de forma proporcional. 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 

Os empregados terão sobre os salários devidos a partir de 1° de março de 2020 a 
incidência de um reajuste de 13,25% calculados sobre os salários praticados em janeiro 
de 2019, fazendo-se a compensação com os adiantamentos de reajuste referentes a 
períodos anteriores. 

A RIOSAUDE compromete-se a estudar a recomposição salarial dos trabalhadores 
abrangidos por este acordo coletivo por ocasião de sua revisão em março de 2021, 
tendo por parâmetro a remuneração praticada em janeiro de 2019. 

PAGAMENTO DE SALÁRIO — FORMAS E PRAZOS 

CLÁUSULA QUINTA — COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 

A RIOSAUDE disponibilizará mensalmente contracheque aos empregados, via internet, 
no site da Prefeitura do Rio de Janeiro, discriminando a remuneração recebida no mês, 
incluindo os valores dos descontos previstos em lei e os depósitos do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os salários serão pagos, conforme o calendário da Prefeitura do 
Rio de Janeiro, até o 50  dia útil bancário do mês subsequente ao trabalhado. 
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ADICIONAL NOTURNO 

CLÁUSULA SEXTA — HORAS NOTURNAS 

As horas noturnas, assim consideradas as compreendidas entre as 22:00 horas de um 
dia e as 5:00 horas do dia seguinte, serão acrescidas de adicional, na forma da 
legislação em vigor. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O trabalhador que deixar de trabalhar no período de 22:00 
horas a 5:00 horas perderá o direito ao adicional noturno. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

CLÁUSULA SÉTIMA — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Aos empregados administrativos e assistenciais que trabalham em ambiente insalubre, 
será pago adicional de insalubridade no percentual correspondente a 20% do salário 
mínimo federal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Cessando o trabalho em ambiente insalubre, cessará 
também o pagamento do adicional de insalubridade. 

GRATIFICAÇÕES 

CLÁUSULA OITAVA — PRÊMIOS/GRATIFICAÇÕES 

a) GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO 

O empregado concursado ocupante de cargo de nível superior, lotados nas Unidades 
Hospitalares/Urgência e Emergência, exceto unidades da Atenção Psicossocial, farão 
jus á Gratificação de Titulação de 5%, 10% ou 15% do salário base em caso de ter 
realizado respectivamente um, dois ou três (no máximo) cursos de Pós-
graduação/Residência devidamente credenciados perante o MEC, referentes a área de 
atuação do empregado. 

PARÁGRAFO ÚNICO — Para que tenha direito ao benefício, o empregado deverá 
formular requerimento ao Setor de Recursos Humanos da RioSaúde, entregando-lhe a 
documentação comprobatória necessária, não sendo devido qualquer pagamento 
retroativo. 



b) GRATIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

O médico indicado pela RIOSAUDE como responsável técnico de Unidade de Atenção 
Primária de Saúde fará jus ao recebimento de gratificação de responsabilidade técnica 
no valor mensal de R$ 2.941,10 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais e dez 
centavos), enquanto exercer a função. 

c) GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA 

O médico indicado pela RIOSAUDE como Preceptor — assim entendido o responsável 
pela formação e supervisão dos médicos residentes em um Programa de Residência de 
Medicina de Família em Comunidade - fará jus ao recebimento de gratificação de 
preceptoria no valor mensal de R$ 2.941,10 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais 
e dez centavos), enquanto exercer a função. 

d) GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 

Na hipótese de substituição temporária de empregados ocupantes de cargos de 
confiança de direção e assessoramento, realizada por empregado habilitado e 
qualificado, por período igual ou superior a 30 (trinta) dias, e enquanto perdurar a 
substituição, os empregados substitutos farão jus a gratificação de substituição em valor 
correspondente à gratificação pelo exercício do cargo de confiança recebida pelo 
substituído, ou a diferença da gratificação caso também seja ocupante de cargo de 
confiança. 

VALE TRANSPORTE 

CLÁUSULA NONA — VALE TRANSPORTE 

A RIOSAUDE concederá vale transporte, caso haja opção do empregado, para 
utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e trabalho-
residência, através do sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal 
e/ou interestadual com características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou 
mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela 
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. 
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AUXILIO REFEIÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA — AUXÍLIO REFEIÇÃO 

A RIOSAÚDE concederá refeição no local de trabalho aos empregados lotados em suas 
Unidades de Saúde. Para os empregados do turno diurno, serão oferecidos almoço e 
lanche da tarde; aos empregados do turno noturno, serão oferecidos jantar e café da 
manhã, não expressando tais refeições qualquer complemento salarial e não 
incorporando tal benefício ao salário do empregado para todos os efeitos legais. 

Aos empregados lotados na sede administrativa da RIOSAUDE, ou em estabelecimento 
que não disponha de refeitório com fornecimento de refeições, com jornada de trabalho 
superior a 6 horas diárias, será fornecido Vale Refeição/Alimentação, nos termos da Lei 
n° 6.321/76, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), por dia de trabalho, cabendo ao 
empregado a participação de 15% (quinze por cento) do valor total mensal do vale 
fornecido. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Segundo dispõe o parágrafo segundo do art. 71 da CLT, os 
intervalos de descanso não serão computados na duração de trabalho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — O valor estabelecido nesta Cláusula não integrará o salário 
dos empregados beneficiados. 

AUXILIO CRECHE 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — AUXÍLIO CRECHE 

A RIOSAÚDE se compromete a estudar a viabilidade da concessão de auxílio-creche 
aos empregados que tenham filhos com idade de O (zero) a 11 (onze) meses e 29 (vinte 
e nove) dias, no valor mensal de até R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), por filho, 
mediante reembolso de despesas efetuadas com a guarda, assistência e educação pré-
escolar. 

PLANO DE SAÚDE 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — PLANO DE SAÚDE 

A RIOSAUDE concederá PLANO DE SAÚDE para seus empregados que optarem pelo 
benefício, nos termos estabelecidos pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 



PARÁGRAFO PRIMEIRO — A empresa arcará com 85% do valor do plano básico e os 
15% restantes desse valor são descontados do empregado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — A empresa disponibilizará em seus veículos de 
comunicação e nos Departamentos de Pessoal em suas Unidades as informações 
relativas ao Plano de Saúde oferecido tais como tabelas de preço, funcionamento da co-
participação, outros benefícios etc. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — É de total responsabilidade do empregado o pagamento de 
co-participação à Operadora em razão da utilização do Plano de Saúde, nos termos do 
benefício estabelecido pela Prefeitura, bem como pela opção por planos superiores e/ou 
inclusão de dependentes.. 

PARÁGRAFO QUARTO — Fica facultada ao empregado a solicitação por escrito, 
entregue ao empregador, do citado benefício, até 60 dias da sua admissão ou nos 
períodos disponibilizados para manifestação de interesse para inclusão ou exclusão do 
plano. 

ACORDOS INDIVIDUAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — ACORDOS INDIVIDUAIS 

As alterações do Contrato de Trabalho entre a RIOSAUDE e seus empregados, que 
sejam acordadas no interesse do trabalhador, e que possam caracterizar prejuízo a 
este, poderão ser celebradas com a assistência do Sindicato, que atestará o 
consentimento livre e expresso do empregado. 

PARÁGRAFO ÚNICO — Excluem-se do regime desta cláusula as alterações relativas a 
mudança de turno de trabalho, aumento de carga horária, relotação, ou quaisquer outras 
que decorram do legítimo poder diretivo do empregador. 

JORNADA DE TRABALHO — DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — ESCALA DE PLANTONISTAS 

Na forma do artigo 7°, inciso XIII da Constituição Federal, considerando a natureza 
especial das atividades hospitalares, bem como o interesse da categoria profissional nas 
unidades de saúde, a RIOSAUDE adota as escalas de plantão de 12 ou 24 horas de 
trabalho, seguidas de intervalo mínimo de 12 horas de descanso, nestas incluídas o 
período de descanso/refeições, sendo obrigatória a marcação do ponto nas entradas e 
saídas. 



PARÁGRAFO PRIMEIRO — Quaisquer das escalas de plantão são consideradas como 
jornada normal de trabalho, inclusive quando coincidente com domingos e feriados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Os médicos que acumulem 2 (dois) contratos de trabalho 
na RIOSAÚDE, nos termos do art. 37, inc. XVI da Constituição Federal, não poderão ter 
a soma das jornadas semanais dos contratos de trabalho superior a 64 (sessenta e 
quatro) horas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Qualquer exceção à aplicação das regras desta cláusula, 
solicitada pelo empregado, em seu interesse pessoal, somente será implementada 
mediante acordo individual escrito, celebrado com a assistência do Sindicato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — CARGA HORÁRIA DE TRABALHO 

A carga horária de trabalho do empregado da RIOSAUDE poderá ser reduzida ou 
aumentada, com redução ou acréscimo proporcional do salário, na forma dos artigos 58-
A e 61, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

PARÁGRAFO UNICO — Havendo interesse o empregado deverá formalizar o seu pedido 
de redução ou ampliação de carga horária, em documento próprio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — BANCO DE HORAS 

As horas acumuladas, para os trabalhadores que não estejam em regime de plantão, 
sejam elas positivas ou negativas, serão compensadas dentro da sistemática de banco 
de horas, sem qualquer pagamento ou desconto, no prazo limite de 06 (seis) meses 
para referida compensação, tendo como base o ano civil. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Na hipótese de rescisão de contrato de trabalho, quando 
não houver a compensação das horas positivas acumuladas, o empregado fará jus ao 
recebimento das horas, que serão consideradas como extraordinárias acrescidas do 
adicional previsto na CLT. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, quando 
não houver a compensação das horas negativas devidas, estas serão descontadas das 
verbas rescisórias. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — O empregado e a RIOSAUDE irão negociar o período de 
compensação das horas acumuladas no banco, observando a necessidade de 
disponibilidade da prestação dos serviços de saúde, de acordo com regulamento 
próprio. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — HORAS EXTRAS 

As horas não compensadas no período estabelecido (06 meses) serão remuneradas 
como horas extraordinárias, nos percentuais previstos na CLT. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

O controle de frequência será feito preferencialmente através de ponto eletrônico 
biométrico. Para os empregados que apresentarem impedimentos para a leitura de 
digital será providenciado o controle de frequência manual (folha de ponto). 

É vedada qualquer interferência de terceiros na marcação do cartão de ponto, seja 
eletrônico biométrico, seja manual. 

PARÁGRAFO ÚNICO — Para os empregados que desenvolvam suas atividades 
profissionais em ambiente externo à unidade de saúde, haverá dispensa de marcação 
de ponto nas saídas e retornos do intervalo intrajornada. 

FÉRIAS 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DAS FÉRIAS 

A concessão de férias pelo empregador ocorrerá em um só período, nos 12 (doze) 
meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido direito. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Desde que haja concordância do empregado, as férias 
poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser 
inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias 
corridos, cada um. O parcelamento das férias disposto neste parágrafo não se 
aplica aos empregados enquadrados nos incisos 111 e IV do art. 130 da CLT. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Para os empregados que tiverem direito a 30 dias de férias 
e optarem pelo abono pecuniário de 1/3 (um terço) do período de férias, os 20 (vinte) 
dias restantes poderão ser gozados em dias corridos ou parceladas em até 02 (dois) 
períodos, sendo que um dos períodos não poderá ser inferior a 14 (quatorze) dias 
corridos. O parcelamento das férias disposto neste parágrafo não se aplica aos 
empregados enquadrados nos incisos 11,111e IV do art. 130 da CLT. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Entre dois períodos de gozo de férias deverá haver um 
período mínimo de 30 (trinta) dias de efetivo exercício. 

PARÁGRAFO QUARTO — Se, por força de lei, o empregado tiver direito a férias 
diferenciadas, de 06 em 06 meses, o pagamento obrigatoriamente será feito no 2° 
período. 
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PARÁGRAFO QUINTO — Os Empregados podem optar pela antecipação de 50% do 13° 
salário por ocasião das férias, desde que façam a solicitação no prazo previsto na Lei. A 
diferença entre o valor do 13° (décimo terceiro) salário integral e o valor que foi 
adiantado na forma da presente Cláusula será paga até 20/12 de cada ano. 

PARÁGRAFO SEXTO — É vedado o início das férias no período de dois dias que 
antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. 

PARÁGRAFO SÉTIMO — No caso de trabalhadores em regime de plantão, a contagem 
do inicio das férias coincidirá com o dia de plantão do trabalhador, salvo manifestação 
deste em iniciar as férias em outra data. 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
UNIFORME E EPI'S 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - UNIFORMES E EPI'S 

A RIOSAUDE, quando fornecer gratuitamente uniformes aos trabalhadores, exigirá sua 
utilização de acordo com regulamento interno próprio. 

A RIOSAUDE fornecerá Equipamentos de Segurança (EPI'S) aos empregados no 
momento da integração ou no início das atividades na Empresa. O uso dos EPIS é 
obrigatório. A equipe de Segurança do Trabalho poderá aplicar as medidas cabíveis nos 
casos de recusa ou uso indevido dos equipamentos. 

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — ATESTADOS MÉDICOS 

Para fins de justificar as faltas por motivo de doença ficam reconhecidos como válidos 
os atestados médicos expedidos conforme as disposições desta cláusula. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O atestado médico deverá especificar o tempo concedido 
de dispensa à atividade necessário à recuperação do trabalhador, e o local da emissão 
do atestado médico com endereço, telefone e nome da instituição ou do 
médico/odontólogo, caso seja atendimento particular. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — O médico/odontólogo deve se identificar como emissor, 
mediante assinatura, carimbo e o número de registro no Conselho Regional de 
Medicina/Odontologia (CRM/CRO). 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Atestados que não preencham os requisitos dos parágrafos 
anteriores, ou que estejam ilegíveis, com rasuras, erros, ou incompletos serão 
recusados pela RIOSAUDE e a ausência ao trabalho não será abonada. 
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PARÁGRAFO QUARTO — Os atestados médicos deverão ser entregues ao 
Departamento Pessoal, pelo empregado ou por um portador, no prazo de 48h. 

RELAÇÕES SINDICAIS 

ACESSO A INFORMAÇÕES DA EMPRESA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — QUADRO DE AVISOS e AUDITÓRIOS 

A RIOSAUDE cederá espaço em seus quadros de aviso e auditórios existentes nas 
unidades de saúde, a serem utilizados pelo Sindicato Profissional para divulgação de 
temas de interesse dos empregados, sendo vedado o uso para fins políticos-partidários, 
impondo-se, porém, a prévia autorização do Núcleo de Comunicação da Empresa. 

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA — DESCONTOS 

O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa 
daqueles funcionários que optarem pelo recolhimento, na forma do art. 579, da CLT. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 

O desconto da mensalidade associativa dos empregados sindicalizados será realizada 
em folha de pagamento mediante a apresentação, pelo Sindicato, de autorização prévia 
expressa e individual do empregado. O Sindicato deverá comunicar mensalmente a 
inclusão ou exclusão de empregados da lista de associados que sofrerão o desconto. A 
RIOSAUDE poderá remover o nome do associado da listagem de descontos, a seu 
pedido, desde que este comprove a desfiliação do Sindicato, mediante documentação 
idônea. 

PARÁGRAFO ÚNICO - No ato de admissão, a RIOSAUDE entregará ao empregado 
admitido formulário fornecido pelo Sindicato, para fins de autorização ou não do 
desconto das contribuições sindicais, facultado ao Sindicato a presença de seu 
representante. Os formulários com a autorização do empregado admitido será recolhido 
por representante do Sindicato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA — COTA NEGOCIAL 

A RIOSAUDE descontará, a partir da folha de pagamento do mês subsequente à 
assinatura deste Acordo Coletivo, a importância correspondente a 5% do salário base 
de cada empregado representado pelo SINDICATO, parcelado em 2 vezes, em meses 
consecutivos, a título de cota negociai a favor do SINDICATO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Fica assegurado ao empregado o direito de oposição, o 
qual deverá ser apresentado individual e pessoalmente no Departamento de Pessoal da 
RIOSAUDE, até 30 dias após a data da assinatura deste Acordo, mediante 
requerimento padrão, com identificação e assinatura do empregado. O Departamento de 
Pessoal fornecerá ao empregado recibo de entrega, e enviará uma cópia do 
requerimento ao SINDICATO para informação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Na ocasião do recolhimento da cota negociai, a RIOSAUDE 
fornecerá ao SINMED/RJ uma listagem nominal dos empregados representados pelo 
SINMED/RJ com os quais mantém relação de emprego, especificando o número de 
inscrição do profissional no CREMERJ e discriminando individualmente os valores 
recolhidos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — O repasse será feito no prazo de 15 (dez) dias após o 
pagamento aos empregados, incidindo multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
recolhimento, mais juros de mora de 1% ao mês a partir do 1° mês de atraso. 

PARAGRAFO QUARTO — O SINDICATO se obriga a partir da data da assinatura deste 
Acordo Coletivo, a realizar ampla divulgação, entre os Empregados, do direito de 
oposição de que trata o parágrafo primeiro desta cláusula. 

PARÁGRAFO QUINTO — Caso a RIOSAUDE venha a ser demandada judicialmente em 
razão do desconto de cota negociai em favor do SINDICATO, este se obriga a integrar o 
processo na qualidade de litisconsorte, e responder diretamente perante o empregado 
caso haja condenação à devolução dos valores descontados. 

REVISÃO DO ACORDO COLETIVO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA — NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

Em caso de ocorrência de fatos econômicos, sociais ou políticos que determinem ou 
alterem substancialmente a regulamentação salarial vigente, serão revistos de comum 
acordo pelas partes os termos do presente Acordo Coletivo de Trabalho, visando ajustá-
lo à nova realidade. 
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ESTABILIDADE DOS REPRESENTANTES SINDICAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA — ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE 
REPRESENTAÇÃO SINDICAL 

É assegurada Estabilidade Provisória a todos os diretores sindicais, representantes dos 
trabalhadores nas CIPAs (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), e diretores de 
entidades oficiais representativas a qual o SINMED/RJ esteja filiado, desde a 
candidatura até um ano após o término do mandato, desde que não se trate de 
ocupante exclusivamente de cargo ou função de confiança. 

PARÁGRAFO ÚNICO - É assegurada Estabilidade Provisória aos delegados sindicais, 
desde a candidatura até o final do respectivo mandato, limitada a representação ao 
máximo de 2 (dois) delegados por Área Programática (AP), desde que não se trate de 
ocupante exclusivamente de cargo ou função de confiança. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA — LIBERAÇÃO DO DIRIGENTE SINDICAL 

A RIOSAUDE concederá licença remunerada a até 3 (três) médicos pertencentes aos 
seus quadros que sejam ocupantes de cargos de direção do SINMED/RJ, desde que 
não se trate de empregado ocupante exclusivamente de cargo ou função de confiança 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

DEMISSÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA — DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA 

O empregado dispensado por justa causa, na forma do disposto no art. 482 da CLT, 
deverá ser comunicado do fato por escrito com indicação dos motivos. Em caso de 
recusa por parte do empregado em assinar a demissão, a mesma deverá ser assinada 
por 02 (duas) testemunhas, com identificação do nome e matricula. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA — DIREITO DE DEFESA 

Aos (às) empregados(as) arrolados(as) em processo de apuração de falta grave e 
mediante sua solicitação, serão assegurados a obtenção de documentos e a 
apresentação de defesa, no prazo de cinco dias contados da respectiva ciência. As 
cópias dos documentos deverão ser entregues diretamente ao(à) empregado(a) 
envolvido ou ao(à) seu/sua procurador(a) legal, quando solicitado formalmente. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA — ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE 

A gestante não poderá ter o seu contrato de trabalho rescindido da concepção até 
completar 180 dias após o término da gestação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Fica assegurada a licença em período correspondente a 
licença maternidade em caso de adoção legal, sem distinção entre os diferentes tipos de 
famílias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Em caso de famílias homoafetivas em que ambos os 
cônjuges sejam empregados da RIOSAUDE, um optará pelo benefício garantido no 
parágrafo anterior e ao outro será garantida a licença paternidade. 

Rio de Janeiro, .25 de mo ve_ inn ivte, 	de 2020. 

MARCELO ROSEIRA 
Diretor-Presidente - RIOSAUDE 

MAíRA OLIVEIIkÁ Eiê SILVA 
Diretoria de Gestão de Pessoas - RIOSAÚDE 

sUfkivrciu _Cleli1 /4,1) 
SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO — SINMED - RJ 

Testemunhas: 

Procuradoria Geral do Município — PGM 

CODESP 
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